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I Z V O D     I Z     Z A P I S N I K A                               
 
                               

 sa 6. sjednice Op�inskog vije�a Op�ine Velika održane 23. velja�e 2018. godine 
u vije�nici Op�ine Velika, Velika, Zvonimirova 1A s po�etkom u 18.00 sati. 
 Nazo�ni: Antonija Pavlovi�, predsjednica, Vlado Vin�i�, Dario Ivkovi�, 
Anamarija Sikiri�, Dražen Kolundži�, Ivica Adžaga, Mario Vukoje, Pero Miholi�, Anka 
Kraljevi�, Zorica Adži�, Alen Soli�, Robert Radman, Marina Luki� i Željko Larva.  
 Opravdano izostali: Ivan Matijevi�. 
 Ostali nazo�ni: Vlado Boban, op�inski na�elnik, Ivica Poto�anac, zamjenik 
na�elnika i Jadranka �orak, zapisni�ar. 
 Predsjednica je pozdravila nazo�ne, utvrdila da je sjednici nazo�no 14 vije�nika 
od ukupno 15 i da postoji kvorum.  
 
 
 Pitanja vije�nika: 
 I. Adžaga – ograda kod groblja u Trnovcu je pokidana, da li se to može 
popraviti? 
 V. Boban – bit �e popravljeno. 
 Ž. Larva – bio je natje�aj za zakup poslovnih prostora, da li je bilo ponuda?
 V. Boban – danas je zadnji dan za dostavu ponuda i bila je jedna ponuda za 
teretanu. 
   
 
 Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Op�inskog vije�a: 
 Predsjednica je konstatirala da nema primjedbi na izvod iz zapisnika sa 5. 
sjednice Op�inskog vije�a te je isti  JEDNOGLASNO usvojen. 
 
 
 Predsjednica je predložila  
 

D N E V N  I     R E D 
 

1.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Op�ine Velika 
2.  Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za rad politi�kih stranaka u 2018. godini 
3.  Prijedlog Odluke o darivanju novoro�ene djece na podru�ju Op�ine Velika 
4. dopuna Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i na�inu rada Dje�jeg vrti�a Velika 
5. dopuna Prijedlog Odluke o pla�ama djelatnika Dje�jeg vrti�a Velika 
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 Predsjednica je nakon glasovanja konstatirala da je dnevni red JEDNOGLASNO 
usvojen. 
 
 
To�ka 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Op�ine Velika 
 
 
 Predsjednica je dala rije� V. Bobanu koji je kratko izvijestio. 
 Predsjednica je otvorila raspravu i kako se nitko nije javio za rije�, dala  je 
prijedlog na glasovanje. Konstatirala je da je JEDNOGLASNO donijeta 
 
 

O D L U K A 
o izmjenama i dopunama Statuta Op�ine Velika 

(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 
 
 
 

To�ka 2. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za rad politi�kih stranaka u 
2018. godini 
  
 
 Predsjednica je dala rije� V. Bobanu koji je kratko izvijestio. 
 Predsjednica je otvorila raspravu i kako se nitko nije javio za rije�, dala  je 
prijedlog na glasovanje. Konstatirala je da je JEDNOGLASNO donijeta 
 
 

O D L U K A 
o  rasporedu sredstava za rad politi�kih stranaka u 2018. godini 

(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 
 
 
 
To�ka 3. Prijedlog Odluke o darivanju novoro�ene djece na podru�ju Op�ine 
Velika 
 
 
 Predsjednica je dala rije� J. �orak koja je kratko izvijestila. 
 Predsjednica je dala rije� V. Bobanu koji je tako�er kratko izvijestio. 
 Predsjednica je otvorila raspravu i kako se nitko nije javio za rije�, dala  je 
prijedlog na glasovanje. Konstatirala je da je JEDNOGLASNO donijeta 
 
 

O D L U K A 
o darivanju novoro�ene djece na podru�ju Op�ine Velika 
 (Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 
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To�ka 4. dopuna – Prijedlog Odluke o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu 
i na�inu rada Dje�jeg vrti�a Velika 
 
 
 Predsjednica je dala rije� J. �orak koja je kratko izvijestila. 
 Predsjednica je dala rije� V. Bobanu koji je kratko izvijestio. 
 Predsjednica je otvorila raspravu u kojoj su sudjelovali Ž. Larva i V. Boban. 
 Ž. Larva – predlažem  da se ova i sljede�a to�ka ostave za sljede�u sjednicu 
kako bismo se mogli pripremiti za raspravu. 
 Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala da je sa 13 
GLASOVA ZA I 1 GLAS PROTIV donijeta 
 
 

 PRETHODNA SUGLASNOST 
 

�lanak 1. 
            Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Odluke o izmjeni Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i na�inu rada Dje�jeg vrti�a Velika. 

 
�lanak 2. 

            Ova prethodna suglasnost stupa na snagu prvog dana od dana objave u 
Službenom glasilu Op�ine Velika te �e se uputiti na usvajanje Upravnom vije�u Dje�jeg 
vrti�a „Velika“. 
 
 

 
To�ka 5. dopuna - Prijedlog Odluke o pla�ama djelatnika Dje�jeg vrti�a Velika 

 
 

 Predsjednica je dala rije� J. �orak koja je kratko izvijestila. 
 Predsjednica je dala rije� V. Bobanu koji je kratko izvijestio. 
 Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje i konstatirala da je sa 13 
GLASOVA ZA I 1 GLAS PROTIV donijeta 
 
 

O D L U K A 
o pla�ama djelatnika Dje�jeg vrti�a Velika 

(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu.) 
     
 
 Predsjednica je konstatirala da je dnevni red iscrpljen te zaklju�ila 6. sjednicu 
Op�inskog vije�a u 18.10 sati. 
 
ZAPISNI�AR: 
Jadranka �orak  

PREDSJEDNICA: 
 

_______________________ 
Antonija Pavlovi� 

 


